
Er Europa gået i stå? Sådan virker det, når vi hører om den økonomiske krise 
i Europa i kontrast til økonomisk optur ude i verden. Men masser 

af steder er virksomheder og forskere i gang med at få Europa op i fart.

INNOVATIONDANMARK

Esbjerg elsker 
offshore 
Dan Jensen og Ocean 
Team Scandinavia 
opfinder nye markeder
til havs.

Gylle gør gavn 
i Spanien
Den intelligente 
gyllespreder er et 
miljøvenligt resultat 
af samarbejdet mel-
lem catalanske virk-
somheder, landmænd 
og forskere.

Action i Athen
Optimismen spirer 
blandt græske udvik-
lere af computerspil. 
De deltager i et 
af Europas bedste 
samarbejder om 
innovation.

Tyskere forkorter 
ventetid i trafikken

Nyt måleudstyr gør 
det muligt at tage 

veje hurtigere i brug 
efter vejarbejde.

Højtuddannet 
batter i Birkerød 

Krydderivirksomheden 
Mill & Mortar vokser 

med cand. merc. 
Ellen Kruse som 

videnpilot.

Frit for ftalater 
på Falster
Blodposer uden de 
sundhedsskadelige 
blødgørere. Det ud-
vikler danske Melitek 
i samarbejde med en 
italiensk virksomhed.
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“ 

Mens en regnemaskine som ENIAC i 
dag har 18.000 vakuumrør og vejer 30 tons, vil 
fremtidens computer formentlig blot have 1.000 
vakuumrør og måske blot veje 1,5 ton.
Andrew Hamilton, skotsk sagfører, 
som emigrerede til Virginia, 1949
(Brains that Click, Popular Mechanics, 
marts 1949)

“ 

Det er endnu ikke sket, at et team med 
den fornødne finansiering bag sig har fostret et 
væsentligt, kommercielt vellykket projekt. 
Succes kommer altid fra nassende, klunsende, 
underfinansierede teams.
Kenneth H. Olsen (1926-2011), medstifter 
af Digital Equipment Corporation
(Citeret fra bogen A Passion for Excellence, 1985)

“ 

Opfinderen betragter verden og stiller sig ikke tilfreds med
tingenes tilstand. Uanset, hvad han kigger på, ønsker han at 
forbedre det, at gøre nytte – han er opfyldt af en tanke. Opfind-
somhedens ånd har besat ham og kræver at blive udmøntet.
Alexander Graham Bell (1847-1922), 
opfinder af telefonen
(Citatet ved indgangen til Alexander Graham Bell museet 
i Baddeck, Nova Scotia, Canada)

“ 

Grupper med guitar er et forbigående 
fænomen, hr. Epstein.
Dick Rowe, Decca Records, til Brian Ep-
stein, manager for The Beatles, i 1962
(The Beatles. The Beatles Anthology. 
San Francisco: Chronicle Books, 2000) 
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Engang var det mekaniske systemer på fiske-
kuttere, som medarbejderne i Ocean Team 
Scandinavia holdt kørende. I dag er det 
grej til olieplatforme og havvindmøller. Det 
skaber vækst, men kræver løbende teknisk 
og forretningsmæssig fornyelse.

Offshore Center Danmark vil bruge hæder 
fra Europa-Kommissionen som rambuk i 
kampen for at skabe titusindvis af nye ar-
bejdspladser.

Fra fisk til olie, gas og vind Innovationens EM-titel 
skal udnyttes

AF MORTEN ANDERSEN
FOTO: CLAUS BJØRN LARSEN
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Netværk blev tovholder for innovationen

Slut med nørdet markedsføring

D

Satser på europæisk hav-vind

Ringe i vandet i Qatar

Et bump på vejen

Fortsat vækst i olie og gas

Løfter i flok

FAKTA OM 
OCEAN TEAM
SCANDINAVIA
Ocean Team Scandi-
navia er specialiseret 
i at rense hydraulik 
og tilsvarende væ-
skebærende syste-
mer offshore. 
80 procent af de
nedbrud, som fore-
kommer i den slags
systemer, skyldes 
urenheder i smøre-
olie og tilsvarende 
væsker. Inden for 
offshore er nedbrud 
lig med store om-
kostninger. Virksom-
heden har ikke mod-
taget offentlige in-
novationsmidler,
men er flittig bru-
ger af netværket 
omkring Offshore 
Center Danmark, 
der støttes af Styrel-
sen for Forskning og 
Innovation.

FAKTA OM 
OFFSHORE
CENTER
DANMARK
Offshore Center 
Danmark begyndte i 
2003 som et såkaldt 
innovationsnetværk 
støttet af Styrelsen 
for Forskning og 
Innovation, der 
fortsat bidrager til at 
finansiere centeret. 
I dag har man 20 
medarbejdere. Flere 
af dem er konsulen-
ter og bor i lande 
med stor offshore 
aktivitet. 250 virk-
somheder er med-
lemmer af netværket 
og deltager i en 
lang række aktivi-
teter, som omfatter 
speed-dating med 
mulige udenlandske 
kunder og leveran-
dører samt fælles 
repræsentations-
rejser til udvalgte 
lande. Der findes i 
alt 22 nationale in-
novationsnetværk i 
Danmark. 




